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Aan de gemeenteraad,

Kennisnemen van 
Vervolg zonnevelden gemeente Berg en Dal.

Waarom nu naar de raad?
Met deze informatienota informeren we u over het vervolg van de 4 pilotprojecten en 2 
specifieke projecten. Wij schetsen het volgende stappenplan:

- Beoordeling plannen door organisatie
- Besluitvorming in college – indien positief volgende stap
- Aangaan anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemers en college
- Wijziging bestemmingsplan voorleggen aan uw raad of indien wijziging 

bestemmingsplan niet nodig is een wensen en bedenkingenprocedure
- Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad of college reageert op wensen en 

bedenkingen en neemt besluit

Samenvatting 
Het college is van plan om met de pilots en de projecten op de specifieke locaties die nu bij de 
raad bekend zijn en uitgebreid zijn toegelicht te komen tot anterieure overeenkomsten. 

Momenteel worden de zonneparken puntsgewijs beoordeeld. Zonneparken waarbij de 
maatschappelijke inpassing (volgens het participatietraject) is uitgewerkt worden gecontroleerd 
op:
-‘Landschappelijke en ecologische inpassing’.
-‘Afstemming met provincie en netbeheerder’.
-‘Tijdelijkheid van grootschalige opwekking van duurzame energie’.

Als ze op deze punten positief scoren kunnen de parken verder in procedure worden gebracht. 

Initiatiefnemers van zonneparken die (nog) niet voldoen aan de bovenstaande 
randvoorwaarden vragen we om op de aspecten die als ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld nader 
onderzoek te doen c.q. een nadere uitwerking voor te leggen. 

INFORMATIENOTA
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Na een positieve beoordeling van de plannen door het college van burgemeester en 
wethouders kunnen de volgende stappen in het proces tot realisatie (onder voorwaarden) van 
(grootschalige) zonneparken gezet worden.

Per plan sluit het college een anterieure overeenkomst.
Daarna worden de benodigde bestemmingsplanwijzigingen voorgelegd aan uw raad. En als er 
geen bestemmingsplanwijziging nodig is, krijgt de raad de mogelijkheid tot het meegeven van 
wensen en/of bedenkingen. De raad heeft daarmee de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
binnen de procedurele en afgesproken ruimtelijke kaders.

Toelichting en achtergronden
Op 12 december 2019 heeft de raad de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Opwekking 
(RVDE) 2019 vastgesteld. Er is daarbij besloten om het doel van 16% duurzame energie te 
gaan realiseren binnen 2 zoekgebieden met behulp van 3 tot 5 grootschalige pilots voor 
zonneparken. Daarnaast is besloten tot het aanwijzen van enkele specifieke locaties, zoals zon 
op water, rioolwaterzuiveringen en stortplaatsen, en dat de specifieke locaties als ‘no-regret’ 
locaties worden gezien. Vanwege de ligging verwachten we daar geen tot weinig weerstand 
(uiteraard worden ook voor deze locaties zorgvuldige participatietrajecten doorlopen). Daarom 
kunnen deze via een eenvoudige procedure ontwikkeld worden. 

Het college heeft in de vergaderingen van 17 maart 2020 en 15 december 2020, in totaal 4 
pilots aangewezen en het specifieke project van Waterschap Rivierenland om onder 
voorwaarden te ontwikkelen tot hoogwaardige zonneparken. Dit op basis van een zorgvuldige 
afweging tussen de circa 21 ingediende principeverzoeken voor de aanleg van zonneparken. 
Daarbij is specifiek gekeken naar onderstaande aspecten, komende uit de vastgestelde 
ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 (en de daarbij aangenomen amendementen 
en moties):

- Maatschappelijk draagvlak.
- Landschapsontwikkeling en landschapsinpassing.
- Biodiversiteit.
- Dropzones.

Tot slot heeft het college op 15 december 2020 ook besloten dat er in deze coalitieperiode geen 
aanvullende pilots worden benoemd tenzij er een pilot afvalt. Dit geldt niet voor projecten op de 
specifieke locaties.

Daarna is op 22 februari 2021 door Coöperatie Energierijck een principeverzoek ingediend om 
op de voormalige stortplaats ‘De Dukenburg’ nabij de Bruuk in Groesbeek een zonnepark te 
realiseren. Hoewel het verzoek nog in behandeling is, wordt het initiatief (vooralsnog) als 
kansrijk gezien.

In de RVDE 2019 (voor de volledigheid nog toegevoegd aan deze informatienota) zijn onder 
hoofdstuk 4 de randvoorwaarden opgesteld waaronder bovengenoemde pilots en de specifieke 
locaties kunnen worden gerealiseerd. In aanvulling op het bovenstaande wordt nog specifiek 
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benoemd de afstemming met provincie en netbeheerder en de tijdelijkheid van grootschalige 
opwekking van duurzame energie.

De stand van zaken van bovenstaande randvoorwaarden zijn aan u gepresenteerd door de 
initiatiefnemers tijdens de raadsinformatieavonden van 30 juni 2021 en 14 september 2021. U 
bent in de gelegenheid gesteld hierover inhoudelijke vragen te stellen. 

Hiermee werken we aan een klimaat neutrale gemeente. Het eerste (tussen)doel uit het 
coalitieakkoord is 16% aan duurzame energie op te wekken in 2023. Het tweede tussendoel is 
een CO2-reductie van 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Dit hebben wij ondertekend in het 
Gelders Energie Akkoord. Exclusief de scheepvaart en met de hoeveelheid energie die wij 
besparen, de aanleg van zon op dak en met alle geplande zonneparken, kunnen we de 
doelstelling voor 2023 halen. Echter de situatie met betrekking tot Tennet lijkt vertraging te 
veroorzaken op de realisatie van de zonneparken (zie ook berichtgeving 2 september 2021). 

De doelstelling van 2030 vraagt meer. Voor wat betreft duurzame energie-opwekking zitten we 
met de geplande inspanningen (inclusief zon op dak) op 54% van de doelstelling.

Planning
Wij verwachten u in januari 2022 te informeren over de voortgang met betrekking tot het 
participatietraject, de ruimtelijke ordeningsprocedure, de landschappelijke invulling en het 
vervolg voor de projecten:

- Wiek II, 
- de specifieke locatie RWZI Leuth/Millingen a/d Rijn, 
- Dennenkamp/Boersteeg en 
- Lage Wald

Over het grootschalige zonnepark tussen Millingen en Leuth en het initiatief op de voormalige 
stortplaats ‘De Dukenburg’ nabij de Bruuk verwachten wij u ook begin 2022 nader te 
informeren, maar dan eerder in februari dan in januari. 

Communicatie
Onder regie van de communicatiemedewerkers van de gemeente Berg en Dal informeren de 
initiatiefnemers omwonenden en belanghebbenden over het vervolgtraject. Daarnaast wordt 
informatie verspreid via de gemeentelijke kanalen. 

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,
De secretaris, De burgemeester,
E.W.J. van der Velde mr. M. Slinkman

Bijlage: 
- Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Opwekking 2019
- Kaartje met zonneparken


